
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018 r.  
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga 

 

Lp. Data złożenia 

petycji 

Przedmiot petycji Sposób załatwienia petycji 

1 30.04.2018 Petycja – wskazanie 

podmiotów 

gospodarczych które nie 

korzystają z przyłączy 

gazowych, wskazanie 

planowanych  lub  

rozpoczętych inwestycji 

dot. budowy nowych 

zakładów 

przemysłowych 

Udzielono odpowiedzi -  

brak informacji nt. 

posiadania bądź nie 

posiadania przez podmioty 

gospodarcze przyłączy 

gazowych 

Pismo z dnia 14.05.2018 r. 

2 21.08.2018 Petycja – 

przeprowadzenie analizy 

i rozważenie instalacji na 

budynkach 

użytkowanych przez 

Urząd systemów 

fotowoltaicznych 

Udzielono odpowiedzi – nie 

przewidziano w roku 

bieżącym instalacji na 

budynkach użytkowanych 

przez Urząd systemów 

fotowoltaicznych, treść 

petycji przekazano do szkół 

z terenu Miasta i Gminy, w 

przyszłości będzie 

rozważana możliwość 

pozyskania środków na 

wdrożenie technologii 

opartej na pozyskaniu 

energii słonecznej 

Pismo z dnia 26.09.2018 r. 

 

3 13.09.2018 r. Petycja – próba 

wdrożenia w Gminie 

Systemu Zarządzania i 

Monitorowania Energii 

 

Udzielono odpowiedzi – 

MiG kańczuga nie planuje 

wdrożenia Systemu 

Zarządzania i 

Monitorowania Energii 

Pismo z dnia 26.09.2018 r. 

 

 



4 20.09.2018 r. Petycja – przekazanie 

treści petycji do 

podległych Szkól dot. 

Programu „Wzorowa 

Łazienka” 

Udzielono odpowiedzi – 

treść petycji przekazano do 

szkół z terenu Miasta i 

Gminy Kańczuga 

Pismo z dnia 26.09.2018 r. 

 

5 24.09.2018 r. Petycja – prośba o 

zamontowanie 

oświetlenia lamp na 

drodze gminnej przy 

słupach 16/8/2 i 17/8/2 

Udzielono odpowiedzi – po 

przeprowadzeniu wizji 

terenowej stwierdzono 

potrzebę montażu 

dodatkowego przewodu 

napowietrznego, 

pozwalającego na 

zamontowanie dodatkowych 

lamp, zwrócono się do RE 

Jarosław o wydanie 

warunków technicznych na 

zamontowanie tych lamp, 

po uzyskaniu zgody – MiG 

przystąpi do realizacji 

zadania. 

Pismo z dnia 26.09.2018 r. 

 

6. 08.11.2018 Petycja – wdrożenie 

procedur związanych z 

użyciem środków 

komunikacji 

elektronicznej w 

postępowaniu o 

udzielenie zamówień 

publicznych 

Udzielono odpowiedzi – w 

obecnej chwili obsługa 

postępowania o  

zamówienia publiczne 

odbywa się poprzez BIP, na 

razie nie przewiduje się 

wdrożenia użytkowania 

środków komunikacji  

elektronicznej w 

postępowaniu o zamówienia 

publiczne, 

Odpowiedź z dnia 

13.11.2018 r 

 

 


